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Додаток А

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ УЧАСТІ В ЛІТНІХ ЗАХОДАХ підлітків ТА ДІТЕЙ 3-17 РОКІВ - ЛІТО 
2022 РОКУ.

Муніципалітет Баньоло ін Піано з визначенням керівника служби     n. 68 del 15/07/2022

 приєднався до «Проекту підтримки українських дітей та підлітків для участі у літніх заходах Л.Р. 
4/2022 - рік 2022», з метою заохочення найширшої участі неповнолітніх українців у віковій групі 3 - 17 
років у літніх таборах присутні в районі міста.

Цей проект надає ресурси для підтримки участі неповнолітніх українців, які перебувають на території 
муніципалітету Баньоло ін Піано, приїхавших з України після воєнних подій, які вразили населення з 
лютого 2022 року.

1. Одержувачі

Одержувачами цього заходу є дівчата та хлопці віком від 3 до 17 років (народжені з 01.01.2005 та до 
31.12.2019), приїхавших з України внаслідок воєнних подій на території муніципалітету Баньоло ін 
Піано, які подали декларацію присутності до Органів Громадської Безпеки, відповідно до положень 
чинного законодавства.

Вимоги повинні бути відповідати на момент подання заявки.

2. Вид діяльності

Літні заходи, за які запитується внесок, повинні відбуватися  в період з 1 червня по 30 вересня 2022 
року.

3. Сроки та порядок подання заяв

Зацікавлені сім’ї, які зараховують свою дитину до літнього табору чи інших подібних заходів 
(оздоровчих, спортивних, культурних тощо), повинні подати заяву, повністю заповнену  у всіх 
частинах:

- особисто, за попереднім записом в освітню службу, зв'язуватися за тел

0522/957436 - 0522/957423 або електронною поштою за адресою: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it;

- електронною поштою за адресою: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it. У цьому випадку дата та час 
отримання електронного листа матимуть переважну силу

ДО 12.00 02 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ.



4. Спосіб призначення грошової допомогі

Отримані заявки будуть упорядковані в хронологічному порядку та прийматимуться до вичерпання 
ресурсів, призначених муніципалітету Баньоло ін Піано.

Надане відшкодування витрат не може перевищувати загальну очікувану вартість, визначену на 
основі кількості фактично відвіданих тижнів тижневої вартості вибраного літнього табору.

Покриття витрат на відвідування здійснюється за рахунок регіонального фінансування на 
максимальну загальну суму 336,00 євро на кожну дитину - хлопчика/дівчинку максимум 112,00 євро 
на тиждень, щоб підтримати покриття витрат на зарахування. / відвідування літніх заходів до до трьох
тижнів.

Якщо тижнева вартість, передбачена менеджером, становить менше ніж 112,00 євро, внесок може 
бути визнано протягом кількох тижнів (або частин тижнів), доки не буде досягнуто максимального 
ліміту, встановленого в 336,00 євро.

Якщо щотижнева вартість перевищує 112,00 євро, різниця залишається в сім’ї. 

Керівник процедури: доктор Інес Сарторі - Керівник сектору освітніх послуг муніципалітету Баньоло ін 
Піано.

Додаток: заявка на допомогу



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗГІДНО З СТАТТЄЮ 13

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕГЛАМЕНТ № 679/2016

1. Передумови

Відповідно до ст. 13 Європейського регламенту n. 679/2016, муніципалітет Баньоло ін Піано як 
власник обробки персональних даних зобов’язаний надати вам інформацію щодо використання 
ваших даних.

2. Власник обробки персональних даних

Контролером  персональних даних, про які йдеться в цій інформації, є СОМУНА БАНЬОЛО ІН ПІАНО зі 
офісом в БАНЬОЛО ІН ПІАНО - PIAZZA GARIBALDI 5/1 Тел.: 0522/957411 Пек-адреса: 
bagnolo@cert.provincia.re.it. Муніципалітет BAGNOLO IN PIANO призначив компанію LepidaSpA (dpo-
team@lepida.it) уповноваженою особою із захисту даних.

3. ВІдповідальний за обробку данних

Муніципалітет Баньоло ін Піано може використовувати треті сторони для здійснення діяльності та 
відповідної обробки персональних даних, що належать муніципалітету. Відповідно до положень ст. 28
Регламенту ЄС 679/2016 з цими суб’єктами муніципалітет підписує контракти, які зобов’язують 
Обробника даних дотримуватись закону.

4. Уповноважені суб'єкти обробки

Ваші персональні дані обробляються внутрішнім персоналом, попередньо уповноваженим і 
призначеним відповідальною особою за обробку, якому надаються відповідні вказівки щодо заходів, 
запобіжних заходів, способу роботи, спрямованих на конкретний захист ваших персональних даних.

5. Мета та правова основа обробки

Обробка персональних даних учасників вираження інтересу здійснюється муніципалітетом Баньоло ін
Піано для виконання інституційних функцій і, отже, відповідно до ст. 6 абзац 1 лист. e) Європейського 
регламенту 679/2016 не вимагає вашої згоди. Ваші особисті дані обробляються муніципалітетом 
Баньоло ін Піано виключно для цілей, які входять до інституційних обов’язків Адміністрації, а також 
для виконання будь-яких правових, нормативних або договірних зобов’язань.

Персональні дані оброблятимуться виключно для цілей, пов’язаних із цим виявом інтересу, у повній 
відповідності до чинних положень щодо цього питання.

У рамках цих цілей обробка також стосується даних, що стосуються реєстрації / реєстрації на порталі, 
необхідних для управління відносинами з муніципалітетом Баньоло ін Піано, а також для 
забезпечення ефективної інституційної комунікації.


